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© Mr F.C. Kollen (Hamer & Smit advocaten, Bussum) 

BEGRIPSBEPALINGEN 

CENTRALE ORGANISATIE VAN VOETBALSCHEIDSRECHTERS 

Vorige versies: 1 mei 2009, 15 januari 2009, 23 oktober 2008, 25 september 2008 en 27 augustus 2008 

 

Opmerking: 

Met het Reglement Begripsbepalingen wordt beoogd in een centraal reglement alle in de statuten en 

reglementen te gebruiken begrippen eenduidig aan te duiden. Wanneer een begrip later moet worden 

gewijzigd behoeft dit dan alleen in dit reglement plaats te vinden. Nadat andere reglementen zijn 

geconcipieerd wordt dit reglement nog uitgebreid. 

 

- COVS Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters 

- Afgevaardigde Iemand, die namens één of meer verenigingen met stemrecht 

optreedt. 

- Vereniging Een vereniging van voetbalscheidsrechters die als lid is toegelaten 

- Verenigingslid Een natuurlijk persoon die als lid is toegelaten en die lid is van een 

vereniging 

- Voetbalvereniging Een vereniging of een afdeling van een omnivereniging waarvan het 

eerste elftal deelneemt aan de door de KNVB of een district 

georganiseerde veldvoetbalcompetitie of zaalvoetbalcompetitie 

- Leden Verenigingen en/of verenigingsleden 

- Functionarissen Natuurlijke personen die na een verkiezing of een benoeming een 

functie in de COVS bekleden 

- Hoofdbestuur Het bestuur van de COVS 

- Algemene vergadering De algemene vergadering van de COVS 

- Verenigingsbeleid Het beleid van de algemene vergadering en/of van het hoofdbestuur 

- District Een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheid 

van de COVS 

- Districtsbestuur Het bestuur van een district 

- Districtsvergadering De algemene vergadering van een district 

- Districtsbeleid Het beleid van een districtsbestuur en/of van een districtsvergadering 

- Orgaan De algemene vergadering, het hoofdbestuur, een districtsbestuur, een 

districtsvergadering, de tuchtcommissie en de commissie van beroep, 

alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten 

door de algemene vergadering of door het hoofdbestuur zijn belast 

met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 

beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

- Stemgerechtigd lid Een niet geschorst lid dat bevoegd is aan een stemming deel te nemen 

- Wedstrijd Een wedstrijd gehouden door of onder auspiciën van de COVS 

- Tuchtcommissie De tuchtcommissie van de COVS 

- Commissie van beroep De commissie van beroep van de COVS 

- LCS Landelijke Commissie Spelregels 

- LCI Landelijke Commissie Informatisering 

- Redactiecommissie Redactieraad en regiocorrespondenten 

- Redactieraad Voorzitter en twee leden van de redactiecommissie 

- Kascommissie Een door de algemene vergadering benoemde commissie die de 

jaarrekening controleert indien deze niet wordt verricht door een 

accountant 

- Donateur Voetbalverenigingen en andere begunstigers van de COVS 

- Officiële Bekendmakingen De media via welke de voorgeschreven en andere bekendmakingen 

aan de leden worden gedaan 

- KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

Daar waar in de reglementen personen worden aangeduid met de mannelijke vorm dienen ook 

personen met de vrouwelijke vorm daarin te worden gelezen. 


